
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 02 DE MARÇO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 39

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM PALHETA
Supervisor de Área CAP BM HEDEN

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LUIZ ALFREDO
2º Turno: CAP BM CAMPOS

Oficial de Dia ao QCG TEN BM GONÇALVES
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO D DAL

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ALESSANDRE 
TEN BM MARCELO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
O  GOVERNADOR DO  ESTADO  DO  PARÁ, usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, incisos III e X, da Constituição Estadual, e 
Considerando os arts. 88, § 1º, inciso I, e 90 da Lei Estadual nº. 5.251/85, de 31 de 

julho de 1985, c/c o art. 21, § 1º, item 3, do Regulamento das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (R-200 – Decreto nº. 88.777, de 30 de setembro de 1983);

Considerando o Ofício nº. 051/2015 – DP do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará;

Considerando o Despacho Analítico nº. 0054/2015 da Procuradoria-Geral do Estado,

DECRETA:
Art. 1º Fica agregado o 2º TEN QOABM RONALDO FEIO DA COSTA, em razão de 

encontrar-se à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, a  
contar de 10 de fevereiro de 2014, conforme Portaria nº. 291/2014 – CCG, publicada no Diário Oficial de 
Estado nº. 32.580, de 10 de fevereiro de 2014. 

Art.  2º  Este  Decreto  entra  em vigor  na data  de  sua  publicação,  retroagindo  seus 
efeitos a 10 de fevereiro de 2014.

PALÁCIO DO GOVERNO, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial nº 32836, de 27FEV2015)

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

Torno sem efeito a publicação constante na 3ª parte do BG nº 25, de 05FEV2015, 
concernente o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2014, do SD BM DILSON NÓBREGA DA 
SILVA, da AJG/QCG.

(Fonte: Nota nº 06/2015 - AJG
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2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 03MAR2015, ao SD BM JOSÉ ARIMATÉIA DE MELO, da 

AJG/QCG, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2014. Apresentação: 02ABR2015.
(Fonte: Parte snº/2015 – AJG)

Concedo a contar do dia 02MAR2015, ao SD BM DILSON NÓBREGA DA SILVA, da 
AJG/QCG,  05 (cinco)  dias do período de férias regulamentar  relativo  ao  ano  de 2014.  Apresentação: 
07MAR2015.

(Fonte: Nota nº 06/2015 - AJG

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.230, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre os procedimentos de nomeação e contratação de servidores no âmbito 

da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais e dá outras providências.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, incisos V e VII, da Constituição Estadual,

DECRETA:
Art.  1º  A Administração Direta,  as Autarquias e as Fundações Públicas do Estado 

devem observar os procedimentos disciplinados neste Decreto, para fins de nomeação e contratação de 
servidores.

Art. 2º A nomeação para cargo de provimento efetivo, observada a homologação do 
concurso  público  e  a  validade  do  mesmo,  deve  ser  solicitada  pelo  órgão/entidade  interessada  à 
Secretaria de Estado à qual se encontra vinculada nos termos da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015,  
quando for o caso, em expediente instruído com os seguintes dados:  nome do cargo e a respectiva 
quantidade,  custo  da  nomeação,  disponibilidade  de  vagas,  a  futura  lotação  do  servidor,  a  previsão 
orçamentária e o quantitativo de servidores temporários distratados.

Parágrafo  único.  Após avaliação do pedido  de nomeação,  a  Secretaria  de Estado 
remeterá o processo à Secretaria de Estado de Administração - SEAD.

Art. 3º O pedido de nomeação para cargos efetivo dos órgãos listados no inciso I do 
art. 5º da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, será encaminhado à Casa Civil da Governadoria que  
dará sequência ao procedimento disciplinado por este Decreto.

Art. 4º À Secretaria de Estado de Administração - SEAD compete avaliar o pedido, 
efetuando a devida confirmação de cargos vagos e do custo da nomeação e após, remeter à Secretaria 
de Estado de Planejamento - SEPLAN para análise da disponibilidade orçamentário-financeira e impacto 
de comprometimento de gestão em relação à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Atendidos os requisitos previstos no caput deste artigo, o pedido deve retornar à 
SEAD para elaboração de minuta do ato de nomeação de acordo com a ordem de classificação final do 
respectivo  concurso  público  e  posterior  remessa  à  Casa  Civil  da  Governadoria  do  Estado,  que  o 
submeterá ao Governador do Estado e após,  providenciará a publicação do ato  no Diário  Oficial  do  
Estado.

§ 2º Após a publicação do ato de nomeação, a SEAD ou a respectiva Autarquia ou 
Fundação Pública expedirá carta convocatória ao candidato nomeado.

Art. 5º A nomeação para cargo comissionado deve ser solicitada pelo órgão/entidade à 
Secretaria de Estado à qual se encontra vinculado nos termos da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015,  
quando for o caso, para conhecimento, deliberação e posterior remessa à Casa Civil da Governadoria do 
Estado, que a submeterá ao Governador do Estado.

Parágrafo único. Deve constar, no pedido de que trata o caput, a denominação do 
cargo em comissão e informação sobre a vacância do cargo ou hipótese de substituição, caso em que 
deverá ser informado o nome do servidor a ser substituído.

Art. 6º O pedido de nomeação para cargo em comissão dos órgãos listados no inciso I 
do art. 5º da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, será encaminhado à Casa Civil da Governadoria que  
adotará as providências para atender ao procedimento estabelecido neste ato.

Art. 7º O servidor efetivo de férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal 
só poderá ser nomeado para o exercício de cargo em comissão, após o término do afastamento.

Art. 8º Os cargos comissionados de Direção e Coordenação de Unidades Regionais 
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dos órgãos e das entidades da Administração Direta e Indireta, códigos GEP-DAS-011.5 e GEP-DAS-
011.4, só podem ser providos por portador de certificado de curso superior ou diploma de graduação de  
nível superior e o de código GEP-DAS-011.3, no mínimo, por portador de certificado de conclusão de 
ensino médio ou de curso de educação profissional técnica de nível médio.

Art. 9º O pedido de contratação de servidor temporário por órgão/entidade deve ser 
encaminhado à Secretaria de Estado de Administração com as seguintes informações:

I - a justificativa da contratação;
II  -  a função na qual deverá ocorrer a contratação e a indicação do cargo efetivo  

correlato;
III - o custo com a contratação;
IV - a disponibilidade orçamentária;
V - a inexistência de candidato concursado dentro do limite de vagas ofertadas para 

preenchimento de cargo correlato ao da contratação do concurso público vigente.
§ 1º Excepcionalmente, quando se tratar de implantação imediata de novo serviço, o 

órgão/entidade poderá solicitar a contratação de pessoal temporário para função sem correspondência na 
respectiva estrutura de cargos.

§ 2º A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o § 1º será 
correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimentos do órgão/entidade.

§ 3º Os pedidos de prorrogação de contratos de servidores temporários devem ser 
efetuados pelo dirigente do órgão ou entidade diretamente à SEAD, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do vencimento do contrato, observado o que dispõe o art. 2º da Lei Complementar nº 07, de  
25 de setembro de 1991, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de  
dezembro de 2011.

Art.  10.  Cabe  à  SEAD  proceder  à  análise  do  pedido  em  relação  ao  custo  da 
contratação e da folha de pagamento, ao quantitativo de servidores do órgão/entidade, à existência de 
concurso  público  vigente,  entre  outros  fatores,  remetendo-o  ao  final  à  SEPLAN,  para  análise  da 
disponibilidade  orçamentário-financeira  e  impacto  de  comprometimento  de  gestão  em relação  à  Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art.  11.  Atendidos os requisitos do art.  10 deste Decreto, o pedido será enviado à 
Secretaria de Estado no qual se encontra vinculado nos termos da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015,  
quando for o caso, para conhecimento e manifestação, que em sequência, encaminhará para a Casa Civil  
da Governadoria, que decidirá a respeito da contratação ou prorrogação do contrato temporário, conforme 
for o caso.

Parágrafo único. O pedido de contratação e prorrogação de servidores temporários 
dos órgãos listados no inciso I do art. 5º da Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, será encaminhado à  
Casa Civil da Governadoria que decidirá a respeito, conforme for o caso.

Art. 12. Autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à 
necessidade excepcional de interesse público, o órgão/entidade interessado adotará as providências para 
a formalização e publicação do ato,  bem como a inclusão do contratado na folha de pagamento do 
Estado.

Art. 13. São cláusulas obrigatórias do contrato administrativo:
I - qualificação completa do contratado;
II - indicação expressa do regime jurídico-administrativo;
III - prazo de contratação temporária e a possibilidade de prorrogação, na forma da lei;
IV - indicação da função e o valor do vencimento-base;
V - jornada de trabalho;
VI - dotação orçamentária;
VII - possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou a pedido do 

contratado, na vigência do contrato.
Art. 14. No prazo da contratação administrativa, o servidor temporário não poderá ser 

cedido, nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ainda que 
em caráter de substituição.

Art. 15. O servidor contratado sob o regime do serviço temporário, será contribuinte do 
Regime Geral de Previdência Social, nos termos § 3º do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 16. A solicitação de inclusão do servidor na folha de pagamento deve ser efetuada 
pelo  órgão/entidade  à  SEAD,  que  disponibilizará  via  e-mail,  planilha  de  pré-ingresso  para  análise, 
confirmação dos dados e validação do ingresso do servidor no sistema de pagamento do Estado.

Art. 17. Ficam convalidados os atos administrativos de autorização de contratação de 
contratos temporários da lavra do Chefe da Casa Civil realizados anteriormente à edição deste Decreto.
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Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 755, de 11 
de junho de 2013, o Decreto nº 1.097, de 4 de julho de 2014 e o Decreto nº 1.104, de 24 de julho de 
2014.

Art.  19.  Este  Decreto  entra em vigor  na data de sua publicação,  retroagindo seus 
efeitos a 1º de janeiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de fevereiro de 2015. 

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial nº 32836, de 27FEV2015)

DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
Nomeia membros do Conselho Estadual de Segurança Pública. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o 

art.  135, inciso III,  da Constituição Estadual,  e Considerando o teor dos Ofícios nºs 030 e 031/2015-
CONSEP,  de  3  de  fevereiro  de  2015,  do Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública,  constantes  nos 
Processos nºs 44629 e 44647/2015, respectivamente; 

Considerando o disposto no art. 4º, da Lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, que 
“Dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, e da 
reestruturação organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, e 
dá outras providências”;

Considerando o Despacho Analítico nº. 0065/2015 da Procuradoria Geral do Estado,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, para compor o Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, 

os membros a seguir nominados: 
I- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJE
Titular: Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA 
Suplente: Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

II- SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - SPDDH
Titular: ROSA DE FÁTIMA DE SOUZA CORRÊA
Suplente: ALBERTO ADALBERTO DA COSTA PIMENTEL

Art. 2º Os membros ora nomeados cumprirão o mandato de 02 (dois) anos, permitida 
uma recondução.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial nº 32836, de 27FEV2015)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CAP QOBM Subcomandante do 1º SGPA, no uso da competência que lhe confere o 
art. 26, inciso VIII, art. 73, inciso I e art. 74, § 1º da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
O 2º TEN QOABM JORGE DOS ANJOS JÚNIOR, por ter durante o meu comando (1º 

SGPA, onde exerceu a função de chefe da B/1 desempenhado suas atividades com acuidade, probidade,  
responsabilidade, dedicação e companheirismo em toda sua plenitude, explorando os limites regulares de 
suas atividades, o que o destacou. Militar respeitador e que demonstra para com seus subordinados e  
superiores alto grau de profissionalismo, não medindo esforços para realização e bom desenvolvimento 
do atendimento diário. Por isso, é com justiça que elogio o referido oficial, motivo e orgulho para seus  
superiores e exemplo para seus subordinados. INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 82/2015 – 1º SGPA)
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Aos militares: SUBTEN BM ARTUR CARVALHO COSTA, 3º SGT BM OZIEL MORAES 
DA SILVA e CB BM EDSON  PACHECO DE SOUSA, por terem durante o meu comando (1º SGPA), 
desempenhado suas atribuições com dedicação, lealdade, assiduidade, entusiasmo, presteza e eficiência 
nas missões que foram atribuídas, sempre mantendo a camaradagem e a cordialidade com seus pares e  
subordinados. Que este militares sirvam de exemplo aos seus pares e subordinados e orgulho a seus  
superiores. É com satisfação e justiça que elogio os referidos militares. COLETIVO.

(Fonte: Ofício nº 83/2015 – 1º SGPA)
 

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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